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Prezidentas Johnson, viceprezidentas Humphrey
Jungtiniu Amerikos Valstybiy 
36-uoju prezidentu lapkričio 3 
išrinktas Lyndon B. Johnscnas, 
viceprez. Hubert H. Humphrey 

Johnsonas-Humphrey išrink
ti 39 mil. balsų arba 61 proc., 
prieš Goldwateri-Milleri, gavu
sius 25 mil., arba 39 procen
tus balsų.

Jchnsonas laimėjo 45 valsty
bes. Goldwateris 5; Alabamą, 
Mississippį. S. Caroliną. Georgi
jų, Louisianą.

Balsavimas, kurio dar nepa
skelbti galutiniai duomenys, ga
li būti lyginamas su 1936 bal
savimais, kuriuose Rooseveltas 
laimėjo 62 procentus balsų ir 
jo oponentui teko tik 2 valsty
bės.

Senatorių proporcija pasili
ko ta pati — 2:1 demokratu 
naudai. Atstovų Rūmuose de
mokratai gavo apie 40 naujų 
vietų. Turėjo 257, dabar tu
rės 287, respublikonai turėjo 
177, turės 136.

New Yorke šen. Keatingas 
turėjo perleisti senatoriaus vie
tą R. Kennedy, kuris gavo apie 
600.000 balsų daugiau.

Connecticut didele persvara 
laimėjo senatorius Thomas J. 
Dodd prieš Lodge.

Kalifornijoje laimėjo res
publikonas aktorius Murphy 
prieš demokratą P. Salingeri.

Michigane išsilaikė guberna
torius respub. Romney.

Rinkimai vertinami kaip ka

tastrofa respublikonų partijai, 
kuri nustoja šiuo metu buvusi 
rimta opozicija.

Balsavime turėjo teisę daly
vauti 114 mil., užsiregistravo 
88 mil., buvo spėjama, kad bal
suos, 71 mil. Balsavo daug ma
žiau — apie 64 mil., taigi apie 
57 procentai turėjusių teisę 
balsuoti, apie 73 procentai už
siregistravusių. 1 9 6 0 rinki
muose balsavo 68.8 mil., arba 
63.8 proc. turinčių balso teisę.

Laimėjusi demokratų partija 
numato palikti vyriausybę šiuo 
tarpu tą pačią. Spauda ragina 
laimėtojus visą dėmesį sutelkti 
i užsienio politiką, pirmiausia į 
katastrofinėje padėtyje esantį 
Vietnamą.

Ivinskaja ir Nikita
Sovietuose paleido iš kalėji

mų Olgą Ivinskaja, rašytojo 
Pasternako bendradarbę. Pa
leido jau paliegusią ir aklą, atli
kusią 4 metus, pusę jai skirtos 
bausmės kalėjimuose ir kon
centracijos lageriuose Sibire. 
Ji buvo kaltinama išgabenusi 
Pasternako romano “Doktor Ži- 
vago” rankrašti į užsienius ir 
iš ten Įgabenusi rašytojui hono
rarą. Pagal sovietus tai buvo 
‘ ‘valiutos spekuliacija’ ’. Buvo 
suimta ir jos duktė Irena, 25 
metų. Ta buvo paleista 1962, 
atlikusi pusę jai skirtos 4 me
tų bausmės.

Kai Ivinskaja buvo išsiųsta į 
S i b ir ą, Rooseveltienė, Nehru 
siuntė Chruščiovui protestus, 
bet tai nesuminkštino diktato
riaus. Ivinskaja turėjo prisipa
žinti kalta ir atlikti bausmę. 
Jau anksčiau, 1948-52, ji buvo 
koncentracijos stovykloje, kai 
nepaisydama saugumo kankini
mų, nesutiko liudyti, kad žy
das Pasternakas esąs Izraelio 
šnipas.

De Gaulle ir 
Erhardas

— De Gaulle Įsakė vyriau
sybės nariam paruošti informa
ciją, kiek bus paliestas Pran
cūzijos ūkis ir saugumas, jei 
Prancūzija išeis iš Nato ir Eu
ropos ūkinės bendruomen ė s. 
Kiti Nato nariai vis dar netiki, 
kad Prancūzija iš Nato pasi
trauks.

— Vokietijos kancleris Er
hardas praranda autoritetą dėl 
užsienių politikos: nuo Prancū
zijos nutolo, prie Sovietų ne
priartėjo. Buvęs kancleris Ad- 
enaueris jį kaltina neturint aiš
kios politikos.

— Bolivija nutraukė santy
kius su kom. Čekoslovakija. Pa
aiškėjo, kad iš ten buvo su
kurstytos riaušės, kuriose žu
vo ir sužeista 65.
ALŽIRO DĖKINGUMAS 
AMERIKAI UŽ MAISTĄ

Amerikos valstybės sekr. pa
dėjėjas G. Mennen Williams 
buvo nuvykęs i Alžirą i iškil
mes, kuriose buvo dalinamas 
Amerikos dovanotas maistas. 
Williams buvo Įtikintas, kad 
Alžiro gyventojai Amerikai už 
tai dėkingi. Dabar Prancūzijos 
pareigūnai paaiškino, kad Alži
ro kalbėtojas aiškino žmonėm, 
kokis geras yra Ben Bella, vi
sai neprimindamas, kad tai iš 
Amerikos maistas. Jis aiškino 
arabiškai, o VVilliams vertėjo 
neturėjo.

HUBERT H. HUMPHREY, viceprezidentas
LYNDON B. JOHNSON, 3€ Jungtinių Valstybių prezi
dentas.

Chruščiovas buvo pašalintas 
iš valdžios taip netikėtai, kad 
Amerikos spauda ne iš karto su
sigriebė svarstyti, ar Amerikos 
politika santykiuose su Chruš
čiovu buvo teisinga ar ne. Ge
rokai palaukus, Journal Ameri
can vedamajame jau pabrėžė, 
kad su Chruščiovu pašalinimu 
kitų kraštų komunistinės parti
jos pademonstravo savo nepa
sitenkinimą, reikalavimą paaiš
kinti daugiau. Laikraščio verti
nimu. tai reiškė padidėjusią ne
priklausomybę nuo Maskvos. 
Šio komunistinių partijų ir re
žimų tolimo nuo Maskvos nuo
pelnus laikraštis priskyrė Ame
rikos užsienių politikos pla
nuotojam. “Kreditai turi tekti 
tiem JV planuotojam, kurie, 
kaip daug smerktasis Walt Ros
tovas, pramatė tai įvyksiant”.

Nereikia skubintis tokį laik
raščio vertinimą tuojau priim
ti. Jis paskatina įžiūrėti Į kal
bamą “pramatymą”, įžiūrėti į 
faktus, kurie gali jį patvirtinti 
ar paneigti, ir tada atsakyti: ar 
įvyko tai, kas buvo pramatyta?

Buvo ‘ ‘pramatyta’ ’: reikia 
duoti paramą komunistiniam 
režimam; ta parama padarys 
juos ūkiškai ir politiškai ma
žiau priklausomus nuo Mask
vos; ilgainiui tiek atsipalaiduos, 
kad susidarys keli komunistinio 
sąjūdžio centrai (polizentriz-

mas) — ne tik apie Maskvą, 
bet ir apie Pekingą, gal apie 
Belgradą; komunizmas tada nu
stos savo vienybės ir jėgos.

Tokis buvo ‘ 'pramatymas' 
Pagal Journal American verti
nimą tai ir įvykę — komunisti
nis sąjūdis suskilęs.

Deja, šiam vertinimui nau
jausi faktai prieštarauja. Viena, 
ne tik satelitinių komunistų va
dai. bet ir Prancūzijos, Italijos, 
Danijos tuojau po Chruščiovo 
nusodinimo skubėjo siųsti dele
gacijas į Maskvą. Jei būtų pa
sijutę nepriklausomi nuo Mask
vos, būtų pamoję ranka ir ta
rę: tegul sau žinosi. Bet ne, jie 
nuskubėjo Į Maskvą. Antra, 
Maskvoje jie buvo įtikinti ir 
parvykę skelbė, kad nauji vieš
pačiai Maskvoje teisingi; kad 
Chruščiovas yra nusikaltęs. Ly
giai taip kitados jie buvo įti
kinti Chruščiovo, kad Stalinas 
buvo žudikas, sadistas. Trečia, 
jei buvo daugiau kalbama apie 
skilimą tarp Maskvos ir Pekin- 
go, tai dabar kalbama apie jų 
suartėjimą. Konferencija, ku
rioje Chruščiovas turėjo išmes
ti Kinijos komunistus iš ko
munistinės šeimos, dabar turė
sianti demonstruoti komunisti
nę vienybę.

Faktai kalba daugiau už tai, 
kad neįvyko tai, kas šiuo atve
ju buvo planuotojų pramatyta.

LENKIJOJE: dėl kultūrinių laisvių 
kovoja, hetjij daJ>ar jau daugiau?

Kiek rinkimai atsiėjo? Katastrofa ar incidentas?
Apskaičiuojama, kad šiemet 

rinkimų propaganda atsiėjo 
abiem pusėm apie 200 mil.; pas
kutiniai rinkimai buvo atsiėję 
175 mil.

Jei skaičiuosim, kad rinki
muose galėjo dalyvauti 73 mil. 
balsuotojų, tai vienam balsui 
išleista 2.74 dol.

Respublikonai sako, kad jie 
gavo aukų 70 proc. daugiau 
nei pereituose rinkimuose. In
dividualinių aukotojų buvo 800, 
000. o pereituose rinkimuose 
tik 37.000. Sako, nuostolių ne
būsią. o jei bus, tai maži. De-

Jlikrofonai ir
N aršuvoj

Amerikos atstovybėje Varšu
voje spalio 7 surasti sienose 
slapti mikrofonai. Mikrofonai 
buvo tokio pat tipo kaip ir 
Maskvoje, kur jie veikė 11 
metų. Varšuvoje namas buvo 
naujas: jame buvo Įsikurta tik 
1963 Lenkijos vyriausybė aiš
kinosi nieko nežinanti. Tada be 
Lenkijos vyriausybės žinios bus 
Įtaisęs mikrofonus ir Varšuvo
je "vyresnysis brolis” iš Mask
vos.

- Cambodijai Sovietai pri
statė kovos lėktuvų ir ginklų. 
Tokiu būdu Sovietai ir Kinija 
remia drauge Cambodiją prieš 
Ameriką.

- Tippit. žmona policininko, 
kurį nušovė Oswaldas. yra ga
vusi iš visuomenės viso 650. 
OOOdol.

mokratai daugiau išleidę ir tu
rėsią didelius nuostolius. 1960 
demokratai nuostolių turėjo 3.8 
mil.. tada respublikonai turėjo 
nuostolių 700.000.

Stambiausios išlaidos televizi
jom. 1960 jom buvo sumokėta 
3 mil., šiemet 9 mil.

Vietname lapkričio 1 komu
nistai partizanai 6 patrankom 
sudaužė du amerikiečių aerod
romus: žuvo 4. sužeista 74. lėk
tuvų sudaužyta ar apdaužyta 
27. Karinėm amerikiečių ir viet
namiečių jėgom nepavyko už
puolikų surasti.

Nixonas aiškino, kad tai di
džiausia Amerikos karinė katas
trofa nuo Pearl Harboro lai
kų. Johnsonas aiškino, kad tai 
ne katastrofa, tik incidentas, 
neturįs lemiamos reikšmės Viet
namo karo eigai.

V. SIDZIKAUSKAS IR CHARLES BOHLEN, Amerikos atstovas, dr. J. Baltruiaičio surengtame pri
ėmime Paryžiuje spalio 31.

Lenkija vis nurodoma pa
vyzdžiu, kur komunistinis re
žimas duoda daugiau laisvių 
nei kur kitur. Skelbiamas tikė
jimas, kad asmeninės ir kultū
rinės laisvės pamažu augs. Ko
kia iš tikrųjų yra Lenkijos kul
tūrinių laisvių padėtis, rodo 
paskutinis Lenkijos rašytojų są
jungos kongresas. įvykęs rugsė
jo vidury Liubline.

Kongrese aiškėjo valdžios li
nija ir jai pasipriešinimas tarp 
rašytojy. Linijos atstovas Go- 
mulka skundėsi literatūros trū
kumais. kurie kelia partijai rū
pesčių. Savo ruožtu Stefan Ki- 
sielewski. rašytojas, komponis- 
tas, seimo narys, katalikas, spi
gino Gomulkai klausimais: ko
dėl Lenkijoje negali būti leis
ta nemarksistinė literai ura 
bent tiek, kiek leidžiama Veng
rijoje; kodėl draudžiama kul
tūrinė kritika ir laikraštis dėl 
tokios kritikos Tygodnik Pow- 
szechny nubaustas 25 procen
tais, jo tiražą sumažint? Buvo 
rašytojų, kurie puolė Kisielews- 
kį, buvo ir tokių, kurie jį rė
mė.

Kiek naujieji iš- 
siaikys valdžioje
— Chruščiovą kankina skle

rozė. Jis gyvenąs Maskvos už
miesty. Taip skelbia iš Mask
vos grįžęs Danijos komunistų 
vadas.

— Maskvoje vėl nemalonėje 
atsidūrė biologas prof. T. Ly- 
senka. Jis tikras politinis baro
metras Sovietuose: Stalinas jį 
buvo išaukštinęs. Stalinui mi
rus buvo atleistas iš žemės ūkio 
akademijos vadovų, bet Chruš
čiovas jį vėl išaukštino. Chruš
čiovui griuvus turėjo dingti ir 
Lysenka.

— Amerikos ir Anglijos poli
tikos vertintojai sutarią. kad 
nauja Sovietų valdžia neišsilai
kys ilgiau kaip dvejus metus. 
Nauja valdžia siekia susiprati
mo su de Gaulle ir ignoruoja 
Vokietiją. Taip vertina U. S. 
News and World Report

— Kubos 40 piliečių, kurie 
skrido Į Čekoslovakiją, New- 
foundlando saloje pasiprašė 
Kanada azylio.

Tas epizodas rodo įtampą 
tarp rašytojų ir režimo. Įtampa 
nevienodo dydžio. Laisviausia li
teratūra buvo pasijutusi po 

-1956 perversmo. Tada ji išsiva
davo iš ‘ ‘socialistinio realiz
mo". Tačiau Gomulka, partijos 
sekretorius, pasirodė kultūra 
nesidomįs. Greitai suėjo į kon
fliktą su rašytojais ir apskri
tai su intelektualais. Konflikto 
rezultatas — Marek Hlasko at
sidūrė tremtyje, o eilė kitų ra
šytojų dingo iš partijos, tarp 
jų ir Jerzy Andrzejevvski. Įtam
pa padidėjo, kai kultūros šefu 
partijos centro komitete buvo 
paskirtas buvęs Stalino sekėjas 
Ryszard Strzelecki. Jo dėka 
rašytojai Kon ir Kornacki bei 
vertėja Rudzinska atsidūrė ka
lėjime. Publicistas Holland bu
vo kratomas; kratos metu jis 
‘Mškrito” pro langą ir užsimu
šė. Tų pat metų vasarą skanda
las kilo, kai mirė partijai išti
kimas rašytojas Andrzej Sta- 
var. partijos buvo iškilmingai 
palaidotas, o paskui paaiškėjo, 
kad savo literatūrinį palikimą 
jis buvo persiuntęs Į Paryžių, 
kur tas palikimas buvo paskelb
tas kaip didelis protestas prieš 
literatūros priespaudą Lenkijo
je.

Net tuo metu, kai Sovietuo
se ėmė rodytis atolydis. Lenki
joje 1963 metų pavasari buvo 
uždaryta “Nowa Kultūra” ir 
“Przeglad Kulturalny”. Jų vie
toj Įsteigta “Kultūra”, kuri tu
rėjo ištikimai skelbti “socialis
tinį realizmą”.

Jau 1964 kovo 14 34 rašyto
jai bei kultūrininkai paskelbė 
memorandumą min. pirminin
kui Cyrankiewicziui, reikalau
dami didesnės žodžio laisvės. 
Režimas atsakė represijom. 
1964 balandžio 7 buvo studen
tų demonstracija Varšuvoje 
prieš depresijas anie m34. saty
rikas Arthur M. Swinarski de
monstratyviai atsisakė grįžti į 
Lenkiją iš tremties.

šitokia eiga buvo iki to ra
šytojų kongreso. Kuriame Įtam
pa tarp rašytojų ir režimo vėl 
pasireiškė. Ligi paskutinių lai
kų režimas spaudžia laikytis so
cialistinio realizmo

Tokios yra laisvės tame 
krašte, kuris yra laikomas *’li- 
beralizacijos" pavyzdžiu.
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iš valstybės departamento ir jo 
paties štate laikėsi linijos, 
kad Amerikos parama invazijai 
iškils aikštėn ir pasaulio opini
ja reaguos nepalankiai, ši gru
pė nurodinėjo, kad Jungtinės

toto šefo 
dalyvavo 
i suruoš-

Bnro riteBi kero,Mėtas Fu ftaigmmrijna /parridrn- 
19M. Šen. J.F. Kennedy kak ta Kenmriy antate/tep, kaip 
tose pavartojo Kubos argu- tavo jrattap-flktaitetaetta vy- _ _. 
mentą. Kaltino, kad Btoenho- ršausybeL Dėl Castro nuommirg skambino iš Baltųjų Rūmų; pro 
ureno vyriausybė meto nepada- išsiskyrė tarp Ketmedy patarė- ridentas’ norįs jį pamatyti. Na
rė Kubos laisvei Kennedy siu- jų. Viena grupėj aktyvistai, ra- onas aprašinėja, tokį rado pro
to imtis mtenroncųo* ~ padė
ti Kuboj* Ctar* priošminkam.

&
Kita grupė, “patarėjai liberalai

tiems į Australiją krepšinin-Prrijuri—e JAV Lietuvių

konkurentai atsakyti, kad vy
riausybė taip ir daranti. Nega
lėjo, nes tai butų buvusi išduo
ta paslaptis. Tą paslaptį Kenne
dy žinojo, nes kandidatui į pre-

2^^ departamente, ir i katastrofą — tas klausimas lankyme „į.
sėtas štabas paskelbė dienraš
tyje ‘ The. Washington Port“ 
nuotrauką iš Lietuvos pasiunti-

tikrmunus po keta sykius. Ta- Bendreomenės Centro valdy-
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zidentus ČIA suteikdavo vi-
sas informacijas.

Praėjo trys mėnesiai po nau
jo prezidento inauguracijos. 
1961 balandžio 19 Nixonas at
skrido iš Kalifornijos į Wash- 
ingtoną. Jis turėjo pasakyti po
rinę kalbą Chkagoje ir jai tu
rėjo gauti naujausios medžia
gos iš ČIA Buvo sutarta, kad 
direktorius Dulles atvyks pas 
jį tą pat balandžio 19. Atvyko 
pusantros valandos pasivėlinęs. 
Buvo labai sujaudintas. Nix- 
onas pasiūlė išgerti. “-Man tik
rai reikia“, sutiko Dulles, “tai 
blogiausia diena mano gyveni
me”. Nustebusiam Nizonui pa
aiškino: “Viskas dingo. Kubos 
invazija nepasisekė"...

Dulles davė Nixonui keliais 
sakiniais invazijos eigą... Po 
rinkimų,' dar prieš perimant 
Baltuosius Rūmus, Dulles per
teikė prezidentui Kennedy in-

gali pagalvoti, jog atėjo laikas 
imtis priemenių prieš mus ar 
savo veiksmus prieš Mus gali

formacijas apie treniruotės ei- tervendja nepasiekė, ir. Castro 
gą. Prezidentas pritarė, kad ji po jos išėjo herojus. Tai buvo 
būtų toliau vykdoma. patarėjų -patarimo vairiai.

sjas painforma
vo Chicagoje kviečiamą li- 
įųanirttaų mokyklų mokytojų 
ftijtaŠ^kohferenciją lapkričio 
mėn. 23-29 d.d. Konferencija 
bus daugiau studijinio pobū
džio. Paskaitininkais pakviesti 
mok. Antanas Rinkimas ir pro- 
fes. dr. Antanas Ktanas.

Rytinio pakraščio mokytojų 
konferencija numatyta sukvies
ti New Verkė.

Pinigai, pinigai, pinigai...
Kiekvienanfe CV posėdyje 

reikia apspręsti eilę klausimų 
surištų su piniginiais reikalais. 
Šiame posėdyje jų buvo ypa
tingai gausu ir CV kasa žy
miai sumažėjo.

Į Tėvų Jėzuitų patalpas per- 
kraustomas Pasaulio lietuvių 
archyvas. Perkraustymo bei pa
talpų paruošimo išlaidos sieks 
500 doL Pedagoginiam Institu
tui išmokėta irgi 500 dol. Litua
nistinėms mokykloms dienynų 
ir pažymėjimų . spausdinimas 

DAIL A. TAMOėAieiO darty parodoje PMIadelpfiljoje. K k. | d. H. Salk**, d. MMMą'tat A..teaa- 200 Parama studen-
teitis, pro*. J. Paviaai, dr. V. Maciūnas, pro* A. Junkis. Nuotr. V. GruzdSHo. tų Sąjungai 100 doL VjtetaD-

DEL LIETUVIŲ KALBOS IR DEL LIETUVOS
Draugas spalio 29 ryšium su 

tautinių kalbų įvedimu į pamal
das sustoja prie būdų lietuvių 
kalbai pamaldose istiprmti.

“Būtų naudinga, kad lietuviš
kos šeimos apskritis, sueitų į 
artimesnį ryšį su parapijos va
dovais. privačiai parikviesda- 
mos juos į namus ir prie arba
tos stiklo išreikšdamos, kaip 
daugeliui yra brangus lietuviš
kas žodis bažnyčiose..

“Svarbiausia gi, kad lietuviš
kos pamaldos būtų gausiau lan
komos. Dabar i^fcBiprtidiita šv. 
mišių lankymas tietvuRškose pa
rapijose apskritai geras.. 
Nelaimei, lietuviškos pamaldos 
yra mažiausiai lankomos, nors 
joms paprastai roeervuojamos 
iškilmingiausios mifiofc — su
ma su choru ir tt TM neprisi
deda prie lietuviškų pamaldų iš
laikymo greičiau priešingai. Jei 
net mūsų lietuviai^ net tremti
niai eina j pamaldas, kur ir pa
mokslas ir evangelija perteikia
ma _ nelietuviškai, tai lietuviškų 
pamaldų palaikymas sunkėja”, 
(kaitote, tur būt, apie Chica- 
gos reiškinius).

Vaistybės turėtų arba mėginti 
su Castro susiprasti arte rasti 
kitokį sprendimo būdą“. Pre- 
atdantaa tetai atmetė švoinię- 
įę priorėję nuomonę, ir nu
sprendė pianą vykdyti.

‘^Reikėjo prezidentui didelės 
drąsos“, kalbėjo DuMes, “at
mesti patarėjų siūlymus ir įsa
kyti invaziją vykdyti“.

Tačiau pačioje pabaigoje 
švelniosios timfos patarėjai vis 
dėlto laimėjo teomprotmsą, ku
ris niekais ir pavertė visą ope
raciją. Labiau susirūpinę “pa
saulio opmija” negu komunistų 
grėsme, jie įtikino prezidentą 
pakeisti pirmykštį operacijos 
planą. B trijų Kubos laisvės ko
votojų aviacijos antskrydžių, 
kurie turėjo sunaikinti Castro 
oro pajėgas, du buvo nubraukti, 
ir tokiu būdu invazija neteko
oro priedangos. Rezultatas žino
mas: Amerika buvo apkaltinta 
ir intervencija; ir nieko ta ta

SPAUDA

KAM KITI MUS RAGINA:

T. Žiburiai spalio 22 kores- 
pondecijoje iš Švedijos pasa
koja apie sustiprėjusį Suomijo
je spaudimą, kad suomiai ne- 
bendrautų su bėgliais iš Esti
jos, gyvenančiais Suomijoje. Ko 
munistam spaudžiant, “dar per
nai vasarą suomių studentų or
ganizacijos nutraukė savo lig- 
riolinius ryšius su estais trem
tiniais. tai tol skirtosios pasta
riesiems stipendijos nutrauktos 
ir pradėtos skuti išimtinai Tar
tu univ. studtttams, atrenka
miems okupacinio režimo.“

Ta kryptimi atsiliepė ir suo
mių studentų laikraščio redak
torius Paavo Lipponen. Jo raš
to mmtis T. žibinių korespon
dente taip perduoda: "Girdi, 
svarbu nenutraukti ryšių su 
tremtiniais. Tik tuos ryšius, rei
kia papildyti “veikliu turiniu“ 
paveikti jaunuosius estų stu
dentus, kad jie užimtų “realisti
nę” poziciją savo ir bendros pa

čiau nesašinėjęo kad lemtin
gasis patwmias tai tavo tas 
valdytes departamente Baltų
jų tanui patarėjų liberalų — 
nubraukti du oro antskrydžius, 
dėl kurių iš tikrųjų pianas ir 
sugriuvo“.

Pagaliau prezidentas paklau- 
šė, ką jis, Nizonas, dabar da
rytų būdamas jo vietoj. Nixo- 
nas aiškinęs, kad jis pasirūpm-
tų surasti teisinį pagrindą ir 
vykdyti toKau invaziją, kuri 
sulikvidaotų Kuboje Castro ko
mu nirttaj režimą. “Kennedy iš
klausė manęs te savo kentata- 
rų ir paskui atsakė: "Abudu, 
Waltor k-ippmami (kuris kaip 
tik feu metu tavu iteėjęs pa- 
liliataėjinta , su Chruščiovu) ir 
Cti&B Ikurii Imm*

' pralota 
kad Chruščiovas šiuo metu 
esąt tikrai tū&ios nuotaikos. 
>Jei jų verttaimas teisingas, ps 

Korespondentas tuos balsus

tilo, kad estų tremtiniai turi
suprasti, jog Suomija neturinti 
•kitokio pasirinkimo“.

4 *■ ?~~ ** a * *

PINIGAI, PINIGAI... 
ta lbcbttro valdybos posėdžio

tas posėdyje, buvo apsvarstyta 
visa eilė veikalų: - organizaci
niai, Pasaulio betariu archy
ve, jautam literatūros premi
jos, bibtiogratinės tarnybos, ra
joninių mokytojų suvažiavimų, 
damą šventės ir jaunimo kon
greso betkt-

Bpau sustota prie IH-sios JV 
ir Km įtins tetariu dainų šven
tės ir FTB valdytos organizuo- 
janao jaunimo kongreso. Dainų 
šventė ta . jaunimo kongresas 
numatomi surengti tais pačiais 
1966 mėtota CV nutarė siū
lyti PLB tašytai jaunimo kon
gresą derinti prie dainų šven
tės. PlaBta pasisakyta ir jauni
mo kongrėss programos reika
lu, kuri įyrtria forma galėtų 
būti pi ateiti., visos savaitės bė- 
gyje prieš dainų šventę. Jeigu 
jaunime kongresą prie dainų 
šventės priderinti nebūtų gali
ma, tuomet CV aūlo kongresą

Korespondentas sumini, kad 
ir švedų “Dąpns Nyheter” ra- 
gmo suriderniti su esama padė
timi, su pasidavimu.

šie faktai roto, kaip tote 
tam nemieli tie egrilų studentų
balsai, dėl to ir stengiasi juos 
nutildyti patys ar per kitus. 

kams nupėrktos uniformos, ir 
atėjo sąskaita, siekianti virš 
700 doL O kiek dar reikės li
tuanistiniam švietimui k kitiem 
degantiem reikalam? .

CV pagrindinias pajamas su
daro apylinkių Valdybų surink
tų solidarumo įnašų pusė. To
dėl ir įnašų mokėjimas ir išrin
kimas yra pagrindinis veiksnys 
LB centrinių institucijų veiklos 
finansavimuL Centro valdyba 
laukia ne tik solidarumo įnašų 
dalies, bet ir aukų iš organiza
cijų bei atskirų asmenų. Aukos 
gali būti skiriamos bendrai 
veiklai ar atriėrų uždarinių 
vykdymui. Atakas siusti CV iž
dininko atfresu: Mėtys Sūrinis, 
4259 So. M^devrood Avė., Chi- 
cago, DL, 69632. KJ.

Lautannosi proga klubas sa
vo išleistame leidinyje—“Em- 
bassy Ttar” — pata^nno Lie
tuvos pasiuntinybės aprašymą.

P. Kaječkai pastaruoju me
tu dalyvavo Ugandos, naciona
linės Kinijos ir Austrijos am
basadorių priėmimuose, spalio 
15 —pakulinės prekybos ko
miteto suruoštame priėmime 
Valstybės Departamente.

Spalio 16 pakviesti arkivysk. 
O^Boyte, jie dalyvavo Ugandos 
22 kai±mių už tikybą kanoni
zacijos proga pamaldose Nekal
to Prasidėjimo Šventovėje. Iš
kilmingas pamaldas laikė apaš
tališkasis delegatas JAV.

Spalio 19 P. Kąjeckai dalyva
vo Mąpr., Thonuug priėmime 
llfiropriitan Siute ir tos pa- 
Č>M <Kaw vakare Burundi to
kią ta muztau meno vakare V. 
Dep-to patripose.

Spalio 25 d. p. Rajeckai 
taip pat dalyvavo dipL misijų 
šefų suruoštuose pietuose su 
dipL korpuso dekanu. Valsty
bės sefcret. ir ponios Dean 
Rusk garbei Pan American Uni
on Hunuose.

Spalio 26 d. Estijos atstovo 
iniciatyva sušauktame Pabalti
jo diplomatinių atstovų pasi- 
tarime-dalyvavo Lietuvos atsto
vas J. Rajeckas ir dr. S. Bač-
kis. Pasitarimas įvyko Mayflo- 
wer viešbutyje Washingtone.

Lietuvos Atstovas pareiškė 
raštu užuojautą Herbert Hoo- 
ver, Jr., ir giminėms dėl buvu
sio JAV prezidento Herbert 
Hoover mirties ir taip pat pa
siuntė vainiką visų trijų Pabal
tijo valstybių vardu.

Spalio 23 d. jis dalyvavo Ka- 
pitoliaus Rotondoje atitinkamo
je ceremonijoje prie velionies 
karsto kartu su JAV ir specia
lių delegacijų atstovais. Tą die
ną jis pasirašė ir į užuojautų 
knygą Kapitoliuje.

Lietuvos trispalvė, nuleista 
pusiau stiebo, plevėsavo prie 
pasiuntinybės velionies atmini
mui ir garbei

i
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Kas paliko kovos lauke
Rinkimų kova baigta. Laimė

tojai atsistojo jau prieš rūsčią 
tikrovę, kurią teks jiem valdy
ti. Pralaimėjusieji traukiasi iš 
kovos lauko, kad kovai iš nau
jo pasiruoštų. Kovos lauke pa
lieka kai kas sudaužyta, sutryp
ta; palieka pribarstyta pikto 
daugiau nei bet kada rinkimų 
kovoje.

Neapykanta buvo didžiausia 
piktybė, siautėjusį šios kovos 
metu. Buvo garsiai smerkiama 
neapykanta apskritai, bet buvo 
kurstoma neapykanta konkre
čiai — neapkęsti oponento. 
Sportinio garbingumo, kuris ly
dėdavo Amerikos rinkimus, lyg 
nebuvo likę. Gal mažiau tos ne
apykantos siautulys buvo paga
vęs pačius oponentus nei jų ša
lininkus.

Neapykantos pagauti, sklei
dė kitokių piktybių sėklas.

Panieka asmeniui buvo vie
na iš piktybių, kurios tekėjo iš 
neapykantos versmių. Niekini
mas nuėjo taip toli, kad lietė 
oponentų moralę, protinį pajė
gumą, socialinį garbingumą.

Niekinimas nuėjo taip toli, 
kad balsuotojas buvo nuteiktas 
viešai skelbtai išvadai: “iš dvie
jų blogybių rinktis mažesnę”.

Buvo nejauku, kada asmenys, 
kurie pastatemi Amerikos gyve
nimo priekyje, opinijoje degra
duojami į “didesnę ir mažesnę 
blogybę”.

Idėjos piktnaudojimu — kitu 
piktybės augalu — dygo neapy
kanta. Idėja yra tiesos 8kelbė- 
ja. kai ji atitinka tikrovę. Idė
ja virsta klaidintoja, kai ji yra 
be atramos tikrovėje.

Tarp mėgstamiausių, patrauk
liausių idėjų kalbose buvo ‘tai
kos” idėja. “Išlaikyti pasaulyje 
taika — yra mūsų uždavinys”. 
Tekiu skelbimu apie pasau
lio” taikos išlaikymą” buvo su
daroma įspūdis, kad taika pa
saulyje yra. Reikia tik ją toliau 
‘ ‘išlaikyti.’ ’. Tebūnie atmestas 
tas. kuris pajudins pirštu šį 
esamos taikos rūmą ...

Tie šūkiai buvo netiesos skel
bimas, prasilenkimas su tikro
ve, nes pasauly taikos nėra. Iš 
kalbančių apie taikos “išlaiky
mą” pasityčiojo įvykiai: kai bu
vo skelbiamas taikos išlaikymas, 
sviediniai krito ir naikino Ame
rikos vyrus ir aerodromus. Ar 
taika yra Vietname? Laose ? 
Konge? Prie Berlyno sienos? 
Ar tylos išlaikymas kalėjimų re
žime yra taika? Tai kapinynų 
taika. Tai taikos idėjos iškrei
pimas ir piktnaudojimas.

Iš tikrųjų pirma reikia pasau
liui duoti taiką, o paskui rūpin
tis taikos išlaikymu.

Buvo kalbose skelbiamas vie
nybės ryšys tarp amerikiečių. 
Buvo tokiu ryšiu laikoma visų 
priklausomybė Dievo. Mes esa
me visi Dievo vaikai”. Tai buvo 
sakoma tuo pačiu metu, kai 
Dievo vardas uždraustas vai
kam minėti mokykloje... Tai 
praraja tarp žodžių ir darbų. Ji 
neprisideda prie susipratimo 
vienybės ir pasitikėjimo stipri
nimo . ..

Ir tokių sulaužytų žodžių, idė
jų, nuotaikų buvo gausiai pri
berta kovos lauke, kur viešpa
tavo įsakymas—laimėti bet ku
ria kaina.

Po kavos nelengva tuojau iš
trinti pasėtas piktas sėklas. 
Bet reikia. Reikia grąžinti pa
galbą asmeniui, grąžinti žo
džiam jų tikrąją reikšmę; grą
žinti idėjas, kurios atsako gy
venimo faktam, kad atslūgtų ne
apykanta ir nukrypimas nuo 
tikrovės. Reikia nuvalyti kovos 
lauką.

To pirmiausia tenka linkėti 
siauram Amerikos gyventojų 
ratui — lietuviam ir saviem 
skaitytojam. Pasiekę laiškai kal
tino laikraštį parsidavus demo
kratam, kiti kaltino parsidavus 
respublikonam. Tai buvo ženk
las. kad ir lietuvius buvo palie
tusi kovos dvasia, kurią vienas 
New Yorko laikraštis buvo pa
vadinęs isteriką.

Reikia ir tarp mūsų nuvalyti 
kovos lauką.

Pranas Giedraitis, prekybi
ninkas. Parodymas 1944.12.1. 
— Perėjęs sieną 1940 rugpiū- 
čio mėn., buvo verbuotas majo
ro Puodžiaus 1941 kovo mėn. 
Pasiųstas į Lietuvą 1941.3.18 
pro Kretingą. Pasiekė Kauną ir 
Vilnių. Norėjo verbuoti V. Šim
kų, gaisrinės apsaugos viršinin
ką, bet tas jau buvo suimtas 
kaip šaulių organizacijos narys. 
Po trijų dienų Vilniuje, balan
džio 3 Giedraitis išvyko atgal 
Vokietijon.

Mykolas Naujokaitis, baigęs 
teises, Vilniuje steigęs “nacio
nalistines antitarybines nelega
lias organizacijas”, “palaikė ry
šius su karine nacionalistine 
organizacija 29 korpuse”.
Parodymas 1941 balandžio 14, 
21, 24, 15, — Jis 1941.2-6-7 
pro Karteną perėjęs sieną. Va
sario 16 ar 17 išleistas vykti į 
Berlyną, kur jį kvietė “Lietu
vių draugija”. Berlyno stoty
je mane sutiko mano buvęs pa
žįstamas iš Kauno advokatas 
Juozas Katilius, dabar gyvenan
tis Berlyne ir dirbantis “Lietu
vių Draugijos’ ’ organizacijoje 
raštvedžiu”. Toliau pasakojo 
apie santykius su maj. Puo
džium, apie Lietuvių Aktyvistų 
Fronto susirinkimus, kuriem 
pirmininkavo Puodžius. Puo
džiaus pavestas turėjo parga
benti į Lietuvą literatūros. Ba
landžio 7 buvo pervestas per 
sieną drauge su kitu 6 kilomet
rai į šiaurę nuo Smalininkų, 
“Perėję sieną ir nuėję tolyn į 
TSRS teritoriją maždaug 250 
metrų, mes išgirdome užpakaly 
mūsų du šūvius ir leidomės bėg
ti į TSRS teritorijos gilumą. 
Nubėgę pelke apie 3.5 km., mes 
atsisėdome miške pasilsėti, ma
nydami. kad jau pabėgome nuo 
pasieniečių persekiojimo. Ta
čiau tuo metu apie 500 metrų 
nuo mūsų išgirdome šūvį. Mes 
vėl leidomės bėgti pirmyn, bet 
netrukus išgirdome artėjantį 
šuns lojimą. Tuomet aš nuta
riau nukauti šunį, manydamas, 
kad pasieniečiai atsiliko nuo 
šuns. Todėl aš likau vietoje, o 
Stranaitis su kitu nubėgo pir
myn. Tuo metu mane pavijo 
šuo ir puolė iš šono, sučiupęs 
už kairės rankos dilbio. Tuo
jau už dviejų metrų aš pama
čiau pasienietį. Aš iššoviau vie
ną kartą į jį, bet pasienietis 
tuo metu taip pat šovė į mane 
ir sužeidė man kairės rankos 
dilbį...” Čia sovietinis rinki

nys M. Naujokaičio parodymą 
nutraukia daugtaškiu.

Aleksas Kamantauskas, “tei
sininkas, nacionalistų nelegalių 
antitarybinių organizacijų va
dovaujančio centro steigėjas 
1941 metais”. Parodymai rašy
ti 1941.10.4 ir 11. — Kaman
tauskas buvo supažindintas su 
repatriacinės kom. nariu Kau
ne Klausu Civinsko. Gavo iš 
Klauso radijo siųstuvą, jį atga
beno į Vilnių jo pusseserė Bag
donaitė. Paliko pas Skripkaus- 
ką, su kuriuo Kamantauskas 
buvo susitaręs palaikyti ryšius 
antitarybinei veiklai. 1941 sau
sio ar vasario mėnesį kalbėjo
si su korpuse tarnavusiu majo
ru Vytautu Bulvičium dėl rei
kalo lietuviam “susijungti ben
drai kovai už savarankišką Lie
tuvą arba bent už tokią, kuri 
turėtų dideles savarankiškumo 
teises tuo atveju, jeigu ją už
ims vokiečiai karo su Tarybų 
Sąjunga metu”. Vasario ar ko
vo pradžioje pas Kamantauską 
tam reikalui buvo pasitarimas. 
Jame dalyvavom aš, Bulvičius, 
Antanas Petkelis, tarnavęs 
miesto vykdomajame komite
te; pasitarimui vadovavo Bul
vičius. Tinkamų žmonių vado
vaujančiam centrui neradome, 
dalyvavę Petkelis ir Morkūnas

PASAULINĖJE parodoje Ntw Yorke paskutinę dieną. Nuotr. R. Kisieliaus.
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tam tikslui netiko, todėl nuta
rėme paieškoti kitų, tinkames
nių žmonių. Taip pasitarimas 
baigėsi” (121 p.). Apie atvežtą 
iš Kauno radijo siųstuvą pasi
sakė Bulvičiui. Radijas buvo 
perduotas Žemkalnio žiniai. 
“Antitarybinei lietuvių nacio
nalistinės organizacijos veiklai 
vadovavau aš — Kamantauskas 
ir Bulvičius. Svarbiausią orga
nizacinį ir vadovaujantį vaid
menį vaidino Bulvičius, nes jis 
turėjo betarpiškus ryšius su an
titarybiniu centru Vokietijoje” 
fl22 p.). Buvo pasitarimas su 
dviem pogrindžio atstovais iš 
Kauno. Iš jų patyrė, kad Kau
ne “kažkoks krautuvininkas ... 
sukūrė apie 200 žmonių orga
nizaciją”. Bet organizacija ne
norinti klausyti direktyvų iš 
Vilniaus. Be to, Kaune veikian
ti “Ateitininkų” organizacija, 
“kuri taip pat neklausė mūsų 
nuomonės”.

Vytautas Bulvičius, majo
ras, teapibūdintas tik tiek, kad 
“kilęs iš buožių šeimos”. Paro
dymai 1941.9.28. B. galvojęs, 
kad “Lietuva bus vokiečių oku
puota ir Tarybų valdžia joje 
nuversta ... Žinodamas vokie
čių okupacinio režimo žiauru
mą,. norėjau sušvelninti jį, pa
rodant vokiečių vyriausybei aiš

kią lietuvių inteligentijos ko
vą -prieš Tarybų valdžią .... 
Praktinę kontrevoliucinę veik
lą aš pradėjau 1940 metų pa
baigoje ir tęsiau ją iki suėmimo 
dienos — iki 1941 m. birželio 
mėn.” Apie Kamantausko minė
tą pasitarimą: “Pasitarime api
būdinau lietuvių daugumos 
nuotaiką kaip antitarybinę, 
pabrėžiau, kad kai kurie lietu
viai užsiiminėja aktyvia kontre- 
voliucine veikla — leidžia ne
legalius laikraščius, antitary
binius atsišaukimus ir kt.... 
Visi šie pavieniai ir niekeno 
nevadovaujami antitarybiniai 
veiksmai, mano nuomone, nega-

KUN. V. MARTINKUS - RALFO 
NAUJASIS PIRMININKAS

Balfo direktoriatas spalio 18 
d. posėdyje vienbalsiai išrinko 
savo organizacijos pirmininku 
kun. Vaclovą Martinkų, Provi- 
dence, R.I. lietuvių šv. Kazi
miero parapijos kleboną.

Naujasis pirmininkas yra gi
męs 1909 metais kovo 15 d. 
Lietuvoje, kunigu įšventintas 
1935 m. ir iki n Pasaulinio ka
ro pabaigos kunigavo-klebona- 
vo Žemaitijoj. Karo metu pir-

lėjo duoti daug naudos, o kai 
kuriais atvejais būtų pakenkę 
nacionalistiniam lietuvių tiks
lui; todėl aš maniau, kad visas 
tas antitarybines jėgas turi su
jungti vienas vadovaujantis 
centras, kuris nustatytų, ar ap
lamai reikia šiuo keliu ką veik
ti ir kaip veikti. Su mano pa
siūlymu visi pasitarimo dalyviai 
sutiko”. Buvo numatyta vado
vybę sudaryti iš penkių asme
nų su pavaduotojais kiek
vienam. Bet visi 4 tame pasita
rime buvę nesutiko būti tame 
centre, ir nutarta ieškoti auto- 
ritetingesnių asmenų. ‘ ‘Tokiu 
būdu mūsų pasitarimas buvo 
organizacinis centras, o aš — 
jo steigimo iniciatorius” (126 
p.). . (Bus daugiau) 

mininkavo Židikų Savitarpinės 
Pagalbos Komitetui, o atsidū
ręs Vokietijoj, prie Nuernber- 
go, gelbėjo tremtiniams ir lie
tuviams karo belaisviams, dau
gumą jų išlaisvinęs iš belaisvių 
stovyklų Nuernberge ir Re- 
gensburge.

Atvykęs į J.A.V., visą laiką 
talkino Balfui ne tik vadovau
damas Providence, R.I. Balfo 
skyriui bei padėdamas visos
Naujosios Anglijos baltinin
kams, bet pats sudarė labai 
daug darbo ir buto garantijų, 
priėmė ir įkurdino atvykusius 
tremtinius. Kun. V. Martinkus 
daugelį metų vadovavo esančių 
laisvam pasauly žemaičių kuni
gų sambūriui, kuris rūpinosi 
pavergtų brolių šalpa.

Kun. V. Martinkus, naujasis 
Balfo pirmininkas, vienas iš 
nedaugelio tremties lietuvių 
kunigų nesenai buvo paskirtas 
klebonu. Kun. Martinkus, ypač 
mėgsta du dalykus: lietuvišką 

-.-damą ir brolių lietuvių šalpą.

— Popiežius Paulius po ke
lionės į Indiją galįs atsilanky
ti Domininkonų Respublikoje, 
kur kovo 11-25 bus tarptauti
nis Marijos garbei kongresas. 
Kelionė nėra galutinai patvir
tinta.

— Malaysia pranešė išsikė
lus į Malaysijos pietinę dalį 
naujus Indonezijos dalinius pa
rašiutais ir valtim.

NIKOS KAZANTZAKIS

Šv. Pranciškaus mirtis
Vertė DOMAS JASAITIS

(10)
Aš girdėjau, kaip nuėjo gatve 
paskutinis žmogus. Aš girdėjau 
lojančius šunis, uždaromas lan
gus ir duris. Tuomet atėjo ra
mybė, malonumas — neapsako
mas džiaugsmas. Staiga kažkas 
pradėjo po mano langu groti gi
tara. Muzika truko ilgai. Pro
tarpiais ji buvo visai arti, kar
tais kiek toliau, o kartkartėmis 
atskrisdavo iš labai toli. At
rodė, kad gitaristas skambinda* 
mas vaikščiojo iš vieno galo 
miesto į kitą. Niekad savo gy
venime, broli Leonai, aš ne
jaučiau didesnio džiaugsmo. Ne 
džiaugsmo, bet palaimos. Dau
giau nei palaimos!... Man at
rodė, kad aš paslėptas Dievo 
prieglobstyje, kad aš visiškai 
Jam atsidaviau.”

Pranciškus, truputį lukterė
jęs. tęsė:

“Jei ta muzika būtų dar nors 
kiek ilgiau aidėjusi, aš būčiau 
-numiręs iš džiaugsmo”.

Vėliau jis nusišypsojo ir pri
dėjo:

“Elijas nenorėjo, kad aš dai
nuočiau ir skambinčiau. Todėl 

Dievas atsiuntė angelą, kuris 
gieda serenadas po mano lan
gu. Taip jam ir reikia!”

Jis mėgino atsistoti, bet ne
surado pakankamai jėgų.

“Eikš, padėk man, broli Leo
nai. “Keliaukime, eikime ten, 
kur mes galėsime laisvai giedo
ti — į mūsų lūšnelę prie Par- 
ciunkulo”.

Aš pasišaukiau Pacifiką. Mes 
paėmėm Pranciškų ant rankų ir 
nunešėme prie vartų. Vyskupo 
nebuvo namie; jis buvo išvykęs 
į kaimus. Žinia, kad šventasis 
palieka miestą ir vyksta į Par- 
ciunkulą, sklydo kaip žaibas iš 
lūpų į lūpas. Greitai žinojo vi
sas miestas. Mums einant siau
romis gatvelėmis, vyrai išeida
vo iš savo namų ir dirbtuvių, 
moterys skubėjo jungtis prie 
jų, o vaikai, mosuodami mirtų 
ir laurų šakomis, lenkė mus ir 
atsidūrė eisenos priešakyje. Mes 
praėjome sustiprintus vartus, 
alyvų giraitę ir leidomės pakal
nėn. Buvo labai karšta rugpjū
čio diena. Figų šakos linko nuo 
sunkių vaisių, kekės kabojo ant 
vynmedžių. Pjovė javus. Lygu

ma kvepėjo sudžiūvusią žole ir 
figų lapais, pageltusiais nuo 
saulės.

Eikite lėtai, neskubinkite”, 
prašė Pranciškus. “Jūs dar ma
tysite tą numylėtą, gimtąją že
mę. Aš — ne. Jei norite man 
gero, eikite pamažu”.

Jis stengėsi savo nusilpusio
mis akimis pamatyti Asyžių, 
alyvų giraitę, vynuogyną — vi
są pasiimti į dangų. Miestui 
pradedant dingti iš akių, Pran
ciškus sušuko;

“Sustokit! Leiskit pažvelgti 
paskutinį kartą ir atsisveikin
ti”.

Sustojome ir atsisukome į 
miestą. Paskui sekusi minia ir
gi sustojo, tylėjo, laukė. Pran
ciškus žiūrėjo aštriu žvilgsniu 
į namus, bažnyčias ir pusiau 
sugriautą tvirtovę. Ir tuo laiku 
suaidėjo varpas.

“Kodėl skambina varpai?”, 
paklausė.

“Mes nežinome... mes neži
nome”, visi atsakėme, bet kiek
vienas jautė, kad jie atsisveiki
na Pranciškų einantį mirti.

Jis dažnai nušluostydamas sa
vo nusilpusias akis, stengėsi 
surasti žvilgsniu Asyžių, už jo 
esančius alyvų medžiais apau
gusius šlaitus Subasio kalno su 
olomis, kur jis rado pirmą prie
glaudą, vykdydamas Dievo pa
šaukimą.

Lėtai keldamas ranką, per
žegnojo numylėtą miestą.

“Sudiev, motiniškas Asyžiau, 
sušnibšdėjo. “Būki pašlovintas, 

mano Viešpatie, už tą grakštų 
miestą su jo namais, žmonėmis, 
vynuogynais, po langais kaban
čiais puodais su mėtomis ir 
mirtomis, ir už Sior Pietro Ber- 
nardone ir už Piką, o taip pat 
už jų sūnų vargšelį Pranciškų. 
0. Asyžiau, kaip norėčiau 
paimti tave nesunaikintą į ma
no rankas ir padėti prie Vieš
paties Kojų ... Bet aš negaliu, 
aš negaliu, numylėta mano 
mieste. Todėl: Sudiev!

Ašaros sroveno iš akių. Gal
va nulinko prie krūtinės. Jis 
išvargo.

“Sudiev!” sušnibždėjo dar 
vieną kartą, Sudiev!”

Už mūsų stovėjusi minia pra
dėjo raudoti. Visi pajudėjome. 
Ėjome greitai, nes rūpėjo sku
biai nuvykti. Pasiekę lūšnelę 
atsargiai paguldėme Pranciškų 
ant žemės: net nesusivokėm, 
kad jis apalpo mūsų rankose. 
Minia išsiskirstė. Broliai, buvę 
tuo laiku Parciunkuloje —Ju- 
niperis, Ruffino, Masseo, Giles, 
Bernardas, skubėjo jį pabučiuo
ti, bet jis gulėjo be žado ir ne
jautė lūpų, paliečiančių jo ran
ką.

Prabėgo savaitė viena, dvi, 
trys. Vynuogių derliaus rinki
mo laikas atėjo ir praėjo. Vyn
medžių lapai pradėjo raudo
nuoti. Figos pasidarė saldžios 
kaip cukraus tirpinys. Alyvos 
blizgėjo. Pirmosios gervės 
skrido per lūšnelę į pietus. 
Kregždės ruošėsi išvykti

Išgirdęs gervių krykavimą, 
Pranciškus atsimerkė.

“Jos pasiima su savimi kregž
dutes į pietus” pratarė ir pakė
lė rankas į dangų. “Laimingos 
kelionės, kregždutės, mano se
sutės. Greitai atskris didelė 
gervė, ir aš galėsiu su ja iš
vykti”.

Kartais atmerkęs akis gulėjo 
ramiai. Jo ranka buvo mano
je. Aš padėdavau jam atsisėsti. 
Jis kalbėdavo apie Neturtą, 
Taiką ir Meilę — savo amži
nas ponias — ir švelniai žvel
gė į kiekvieną brolį, sėdintį 
šalia jo ir pasiryžusį nugirsti 
kiekvieną jo žodį. Tai buvo jo 
paskutiniai nurodymai — mes 
galvojame. Jie buvo ne tik 
mums, bet visiems broliams, ku
rių čion nebuvo, ir visiems bro
liams ir seserims dar užgimsian- 
tiems. Todėl buvo mūsų parei
ga — jo mintis įspausti į mūsų 
sąmonę, kad negalėtų žūti.

“Kas yra meilė, mano bro
liai?”, jis klausė išskėsdamas 
rankas, tarytum, norėdamas vi
sus mus apkabinti “Kas yra 
meilė?” Tai nėra tik paprasta 
užuojauta malonė. Užuojauto
je yra du: vienas, kuris kenčia, 
ir vienas, kuris užjaučia. Malo
nėje yra irgi du: vienas, kuris 
duoda, ir antras, kuris ima. 
Meilėje yra tik vienas: du susi
jungia, suvienija, tampa ne
atskiriami. Aš ir Tu dingsta. 
Mylėti — reiškia paskęsti my
limajame”.

Vieną rytą jis įdėjo savo ran
ką į mano.

“Broli Leonai, aš noriu prieš 
mirtį pamatyti brolį ‘Jakopą’ ir 
su ja atsisveikinti. Būk malo
nus. prašau, paimki popierį ir 
rašyki: Brolis Pranciškus, Die
vo mažasis skurdžius, broliui Ja- 
kopai; aš pranešu tau, brangi 
Jakopa. kad mano gyvenimo 
galas arti. Jei tu nori pamatyti 
mane dar kartą čia žemėje, ne
gaišk, bet, gavus šitą žinią, sku
bėk į Porciunkulę. Jei tu nors 
kiek atidėliosi, tai atvykusi ne
rasi manęs gyvo. Atvežk šiurkš
čią drobulę mano kūnui įvynio
ti ir žvakių mano šermenims.”

Jis kreipėsi į brolį, šalia jo 
klūpantį. Pamatęs, kad fai buvo 
Jupiteris tarė;

“Broli Jupiteri, aš paskutinį 
kartą prašau malonės: nunešk 
tą žinią ir ...”

Staiga nutilo. Pakėlė galvą, 
ir kažko klausėsi. Maloni šypse
na užliejo jo veidą.

“Tau nereikės dabar eiti į 
Romą, broli Jupiteri, garbė Die
vui. Bet vistiek aš tau dėkin
gas”.

Tai pasakęs, jis atsisuko į į- 
ėjimą. Ir mes visi sužiurome į 
duris, lyg kažko laukdami. Iš
girdome lauke artėjanč i us 
žingsnius. Nubėgau pažiūrėti, 
bet, dar durų nepasiekęs, su
šukau: Brolis Jakopa stovėjo 
prieš mane. Kilnioji ponia įėju
si, krito prie Pranciškaus kojų 
ir bučiavo jo žaizdas.

‘ ‘Tėve Pranciškau ... tėve 
Pranciškau...”, ji šnibždėjo ir 
ašarodama glostė jo ranką.

Pranciškus palietė savo ran
ka jos plaukus:

“Sveikinu, sveikinu, broli Ja
kopa. Aš taip džiaugiuosiu, la
bai džiaugiuosiu ... Kas tau at
nešė tą žinią?”

“Palaimintoji Mergelė apsi
reiškė man miege. Pranciškus 
miršta, ji pasakė. Skubėk pas 
jį, paimki savo numegstą dro
bulę ir šermenims žvakes”.

Ji padėjo drobulę prie jo ko
jų-

“Aš ja pati numezgiau iš vil
nų avinėlio, kurį tu davei 
min”.

Pranciškus atsisėdo. Jis pa
žiūrėjo į savo kojas, į rankas, 
palietė pirštu savo įdubusią su
kruvintą krutinę ir atsiduso.

“Atleisk man, broli Asile”, jis 
tarė, “Atleisk man, mano senas 
lauže-kūne, už tai. kad aš tave 
taip kankinau”. Jis karščiai nu
sišypsojo. “Ir tu, mano garbina
ma motina žeme, ir tu turi 
man atleisti. Tu davei man to
kį spinduliuojantį, puikų kūną 
ir dabar pažvelk, kokį dumbli
ną ir biaurų aš grąžinu tau.”

Jam bekalbant, jo akys stai
ga išsiveržė iš akiduobių. Iš
skėsdamas rankas, jis rodė į du
ris:

“Pažvelkite, jis ten yra”.
“Kas?’’

“Elgeta! Elgeta, broli Leonai.
(Bus daugiau)



mirė Vokietijos lietuvių veikė-
bar, kai Albinas Trečiokas yra

Kaip mžmjąrins dirbo Kaune,

KUOPOS 50 METŲ SUKAKTIS

Palaidotas spalio 21 Stuttgarto-

blaškytų beturiu, kurie neįsikū
rė niekur, nebuvo priimti kaip

tuvai buvo labai primityvūs, jie 
skrido 100-120 km per valandą

liauti. I Antim laimingos kelio
nės. Koma

buvo naudojami daugiausia tik 
žvalgybos tikslam, neturėjo jo
kių ginklų. Tik vėliau buvo pri-

juos nuvedė. Aš žinau taų> pat,' 
kad labai daug jūsų tautiečių

4 Moterų Sąjungos 5 kuopa at
šventė 50 metiį jųbįlięjų(1914-

to altoriaus, kun. M. Tamulevi
čius aukojo padėkos mišias. Į 
mišias buvo įjungta įsteigėjų, 
buvusių ir esančių narių inten-

kelionę ir jiem labai patiko. To
dėl ir šimet jie išsirengė j pa
našią kelionę.

Liko labai mažai vietų kur

Per ką siųsti
DOVANŲ SIUNTINIUS Į U. S. S. R.
Statykite sau tokį klausimą dėl firmos, kuriai Jūs patikė
site tvarkyti savo dovanų siuntinį:

Bombardavimas buvo papras
tas — reikėjo rankom mėtyti 
bombas, kurios buvo mažesnės <paliko nesudegę. Jie patys bu

vo sudaužyti, sulaužyti. Naktį 
prislinko rusų kareiviai ir,

ją Uoliai vdkė Lietuvių Bend- 
ruomeo^ė jr^įjo visokias atsa- 
kmgas pareuEas. Kelis kartus

Pakšto

N.Y.

910

tytojus kartu pranešam, kad 
Darbininkas naujiem skaityte 
jam pirmiem metam kamuoja

gyvenanti Jurbarko apyfokėje, 
Lietuvoje, ieško: Adomo VM- 
muso ir Guos Velmusienės- 
Mockevifi&tte, taip pat jų sū
naus Adomo Vrtmuso, gyvenu- 
šių 1983 metais Brootiyn, Ne* 
York. Rašyti Mm J. Butkus, 
34 Perk Ter. Bridgeport, Cee>

pravesti naujus fcntgrądjos 
statymus.

Dvidešimtmečio proga
nuoširdžiai jus sveikinu

gabu būti su jumis šioj rakš- 
nringoj jūsų organizacijos su
kaktuvinė) dięooj. Jūs turėjote 
būtingas dienas. Jūs gal stebė
sitės, kad pavartojau žodį tur
tingas. Aš gerai numanau jūsų

ąjūtųdatifi, su- 
| šaw. mmlatinę gyven- 
K# paims W gruodžio

—• Pranciškonų vienuolynui 
Groono, Maine, reikalinga virė
ja. Priimtina ir vedusiųjų pora. 
Kreiptis: Franciscan Fatbers, 
Greene, Maine 
5511.

ne, Mass. — A. Dubauskui, 
Cambridgs, Mass.

U BOeris, Brooklyn, N.Y. ūž

to tokią tarrie eras ketina, , kai 
dedame nastangas Daketoti imi- 
gracijos nuostatus. mano 
bičiuliai, galbūt šiandien 
yra daugiau ne lietuvių 
tremtinių, kurie reikalingi mū
sų visų paramos. Tie taip pat

Tokioje caro aviacijoje teko 
tarnauti ir vebomui L. Prosma- 
khti, teko atlikti u* bombarda
vimo uždavinius.

uzuavmys urvo smmnmmv-

tan Franciaoo 22, C*lif. 
uo4-twi
TRCNTON 
Uft iJtorijr Otrsst

ALRK Federacijos Tarybos 
suvažiavimas šaukiamas lapkri
čio 14 d. 10 v.r. Jaunimo Cent
re Chicagoje. Darbotvarkėje: li
turgika, apaštalavimas, Katali
kų Akcijos Fondas, jaunimas 
ALRK Federacijoje, organizaci
niai reikalai, informacija, su
tartina veikla, žvilgsnis į di
džiuosius Federacijos darbus.

— Putnemo Hotuvių seselių 
bendrabutyje įvyks studentų 
šokiai, lapkričio 7 d. Pradžia 
7 v.v.

KRINTA lapai ant taįą N«w Yorfco parite. Nuotr. E Kisieliau*

kį stoties sandėlį, bet to į juos gydė. Nebetiko jau aviacijai,

BALTIMORE

OI 2-2374

aukštai todėl, kad lėktuvui mi

nui, nei kitam žvalgui. Žmonės 
sėdėjo apačioje lėktuvo kaip 
aift dviračio balnų — sėdynių. AN 8-0764 

CHICAGO

BE 5-7788 

cisvciAteo

tą atremtų j tikėjimą Dievo pa-, 
gaiba k pasitikėjimą savo tau-

J. -Daugirdas, Great Nerti, N. 
Y. — V. Daugirdui, Port Jef- ; 
ferson, N.Y., A. Jurskis, Pili- 
ladeiphia, Pa., sūnui karinome- | 
nėję. į j

jūs. teikėte per 20 metų savie
siems. Aš žinau, kad Europoj

— DaH. Henriko tedrasko 
kūrinių paroda surengta rugsė
jo 29 -spalio 12 Mėlbourne, 
Australijoje. Buvo išstatyta 27 
kūrimai. Anksčiau kita jo pa
roda buvo Adelaidėje.

— Lietuvos Teisės Metraštis, 
Redakcinė metraščio kolegija, 
nuoširdžiai dėkoja jau atsiun- 
tusiems savo darbus metraščio 
bendradarbiams: S. Baltūsiui, 
J. Bražinskui, A. Diržiui, B. 
Masiuliui, dr. A Flateriui ir R. 
Skipičiui ir nuolankiai Jurašo 
dar. nespėjusius savo darbų at
siųsti redakcijai bendradarbius 
pasistengti tatai per galimai 
trumpesnį laiką atlikti, kad jau 
1965 metraštis galėtų išeiti.

— Ieškomi Lietuvos baudžia
masis statutas k teisena. Lietu
vos Teisės Metraščio redakci
jai laikinai labai reikalingi yra 
Lietuvoje veikęs Baudžiamasis 
Statutas ir Baudžiamosios teise- 
nos įstatymas. Jei kas šias kny
gas turėtų, ar žinotų, kas jau 
turi, labai maloniai prašomas 
pranešti J. Bražinskui, 146 So. 
Broadway, Yonkers, N.Y.

MIAMI 
27568i«cayne BM. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712
NINNEAPOLI9 
217 E. Hennedin 
Mirmeapoli* 14, Minn. 
FE 2-4808
MILLVILLE 
19 We*twood Terrace 
MiUviUe, N. J. 
TN. 825-5362
NEWARK
263 Narfcet Street 
Ncwark*'*i« J- 
MA 3-1908

benamiams, jūsų parama alka- - M 
niems to rrtkalin^ems; džiau- | 
ghios jūsų pastangomis kūrenti M 
vitties liepsnelę širdyse tų, ku- J

lui tr monografijai 40 dol. au
ka gauta iš St. Petersburg, Fla.
Ši suma buvo surinkta ketvirtų-? Įf 
jų veliomes mirties metinių mi- 
nėjimo proga. Minėjimą, kuris 
įvyko spalio 17 d., ruošė A.L.R.
Kat. F-jos skyrius, kuriam pir- |
mininkauja p. Raudonis; jam 1
talkininkavo dr. D. Jasaitis, Ad.
Paleckis to kiti skyriaus valdy
bos nariai į

Aukas prašome siųsti J. Mi- J 
kailai, 16870 Stoepel, Detroit, 
Mich. 48221, o medžiagą mono-

tavo.
Tokioje caro

NAUJI DARBININKO 
SKAITTOJAI

Lukoševičius, Brooklyn, 
A. Šeiriais, Jamaica, N. 
Mender, Ozone Park, N.

Y., A. Yontosh, RaJivvay, N. J., Ą 
U. Glinskį, E. Sangus, Mass., A.
Urbonas, Worcester, Mass., J. 
Gomez, Woodside, N.Y. D. Mi- 
takas, Cambridge, Mass., M. *
Manomaitis, Boston, Mass., A. |
Vaičius, Bronx, N. Y., F. V. | 
Kaunas, M.D. Cicero, m.

A. Kifkylą Brooklyn, N. Y.
— J. Kiityla. Ozone Park, N.Y.

rias jūs parodėte per šį laiką, 
tačiau kaip tik dėlto Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
das turėjo taip turtingą praei
tį, taip grafius padarinius, pa
dedami kitiems

Jūsų organizacijos atsirado 
gan tamstomis karo audrų die
nomis. Kai naciai ir komunis
tai, naikindami tautas, džiūga-

ORANGE, NEW JERSEY

Lapkričio 5, American Ex- 
port linija laivu SS Constitu- 
tion į Afriką ir Europą išplau
kė Albinas S. Trečiokas su žmo
na Ieva ir Veronika Budreckie- 
ne.

Jie aplankys Casablanca, Si
ciliją Italiją Prancūziją Men
te Carlo, Nice, Monaco, Paima, 
Majorcą Gibraltarą, Madeirą, 
Portugaliją ir kitas vietas.

Kelionė užtruks apie mėnesį 
laiko. Pereitais metais lapkri- 

cijos.
Ta proga Lietuvių Piliečių 

Klube įvyko šauni vakarienė, 
sutraukusi apie 300 svečių, čia 
stalus puošė auksiniai orna
mentai, liudydami šventės tiks-

Buvo pagerbta kuopos įsteigė
ja ir Moterų Dirvos redaktorė 
Uršulė Jokirbauskaitė - Daukan
tienė. Dabartinė pirm. Marcelė 
Watkins apibūdino pastarosios 
vaidmenį, įteikė gintarinę do
vaną bei pluoštą gėlių. Taip pat 
Veronika Lutkienė susilaukė 
pagarbos už jos nenuilstamą di
džią veiklą moterų sąjūdžiui. 
Na, ir p. Watkins tapo apdova
nota gintaro rožančium, kurį į- 
teikė jos dukra Genovaitė Ka- 
neb, o Magdalena Delionienė, 
ilgametė iždninkė, pasakė kal
bą. Vėliau visus nustebino Ma-

sikūrė Amerikoj, Kanadoj ar 
kituose kraštuose, išgelbėjo sa
vo gyvybes dėka panašių kaip 
jūsų organizacijų, kurios sava
noriškai išvystė šalpos progra
mas į 3a šiol negirdėto pasau
lio istorijoj pasiaukojimo, šios

bus užmiršti, visada Imis minimi 
taip kilniausių Amerikos dar
bų.

Yra būtina mums visiems 
šiandien prisiminti klaikias die
nas 1944 metų, kai jūs prade? 
jote kurti šią organizaciją. Koks 
skausmas ir nusiminimas buvo 
pripildęs Širdis tų kūrėjų, ku- 

nias apie kančias, trūkumus ir 
mirtį tų tautiečių, kurie mylė
jo laisvę ir didžiavos savo ša
limi. Ką išgyveno steigėjai (Bal- 
fo), kai patyrė bejėgiškumą tin
kamai atsitiepti y vargstančiųjų 
šauksmą, kuris dažnai atėjo ap
linkiniais keliais k neįtikėti
nais būdais. Tada Jūs pajutote, 
kad tik susiorganizavę galite šį 
tą padaryti.

Mano bičiuliai, anų dienų są
lygas turime išmąstyti, išgyven
ti, kad suprastumėm, kas įvy
ko. Mes ir šiandien turime ge
rai įsisąmomnt žiaurias kai kie- 

tortų dekoracijomis, vienas iš i 
jų buvo net trijų aukštų, pado- < 
vanotas Bond Bread kepyklos.

Gerai pasivaišinus, pradėjom 
klausytis kalbų. Atidarymo žo
dį tarė pirmasis kuopos dvasios

Jono Lekėvičiaus orkestras. Į- 
ėjimas 5 dol. Rengimo komite
tas kviečia dalyvauti visose mi
nėjimo programose.

Sodalietės lapkričio 21 vaka
re mokyklos salėje rengia Ame
rikos tautinių šokių vakarą 
Barn Dance. Pelnas skiriamas 
šv. Alfonso parapijai

Juozas Valeika, senos kartos 
lietuvis, po sunkios ir ilgos li
gos mirė savo namuose War- 
wick Road spalio 26. Velionis 
buvo vienas iš geriausių Balti- 
morės kalvių. Dgus metus ver
tėsi šiuo amatu. Penki 'kunigai 
aukojo gedulingas mišias už jo 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
spalio 29. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Liko nuliūdu
si žmona Gertrūda, dukra Ag- 

gūnui padėjo M. Delonienė, M. metė ir sūnus Chester ir anū- 
Watkins, O. Buckley, O. Pale- 
vičienė, B. Statkienė, M. Žemai
tienė, L. Carberry, J. Lukienė 
ir Loveckaitė. Pokylis baigtas 
sąjungos ir lietuvių himnais.

RūtvHė

žodis advokato Miller buvo 
ypač svarus, nes jis krypo į iš
laisvinimą Lietuvos. Nuoširdžiai 
kalbėjo K. Keblinskienė, Mass. 
Maine ir N.H. kuopų direktorė. 
'Bendrai visi kalbėtojai linkėjo 
kuopai sulaukti 100 metų.

Prie garbės stalo sėdėjo An
tanina WackelL Kun. J. Baka- 
nas, Kun. Tamulevičius, Kun. 
A. Volungis ir apskričio pirm. 
N. Sinkavich.

Choras, vadovaujamas G. 
Kaneb, akompanuojant O. Val
inskienei, gražiai paįvairino po
būvio nuotaiką. Pobūvio paran

Suaugusiųjų klubas spalio 
31 lietuvių svetainės klveų : 
kambaryje surengė ‘ ‘Halio - 1 
ween” vakarą Už gražiausius i 
kostiumus ir kaukes buvo pa
skirtos premijos.

Šv. Alfonso parapijos metinė ; 
vakarienė bus spalio 8 mokyk
los salėje. Vakarienę paruošia 
sodalietės, sunkesnius darbus 
atlieka šv. Vardo draugijos vy
rai, prie stalų patarnaus parapi-

BALTIMORES ŽINIOS
Metus ji sirguliavo. Gedulingos 
mišios buvo St Rose of Lima 
bažnyčioje spalio 29. Palaidota 
šv. Kryžiaus kąpinėse. Paliko 
nuliūdusį vyrą dr. Kristoforą ir 
sūnų Kristoforą nuliūdusią se
sutę Olgą ir brolį Antaną Ako- 
maitį. Mmn Obelinis

Jono Lekevičiaus mkestras. Bi
lietų galima gauti prie įėjimo.

Lietuvių svetainės bendrovė 
lapkričio mėnesį minės savo 50 
metų sukaktį. Lapkričio 14 d. 
7:30 v.v. bus koncertas, ku
rio programą atliks Rūtos an
samblis, vadovaujamas Algirdo 
Kačanausko. Po koncerto bus 
šokiai. Lapkričio 15 bus mišios T: 
už -gyvus ir mirusius lietuvių 
svetainės darbuotojus. Iškilmin-

Mirė pirmojo didžiojo karo lakūnas, 
mėtęs bombas su rankom

Spalio 18 Stuttgarde -Bad- geležinkelio linija — bėgiais

Velionis buvo ganęs 1889 lap
kričio 1. Tad netrukus jis būtų . nei kopūstų galvos.

Nebuvo tada ir kokių ypa
tingų priešlėktuvinių ginklų. 
Kareiviai šaudavo salvėmis su
telktine ugnim.

Taip ir tada buvo. Nors jie

’ pirminhdnL nuo 1957 dirbo 
Lietuvos 'Raud. Kryžiuje, buvo 
PLB Vokietijos Krašto Tarybos 
narys ir 1959-1960 Vokieti
jos Kr. Valdybos pirmininkas. 
Pastaruoju metu velionis buvo 
Eltos d-jos iontrrtės komisijos 
nariu ir PLB Stuttgardo apyhn-

kai.
Aldona Radauskienė, dr. Kris

toforo Radausko žmona, staiga 
mirė Bon Secours ligoninėje 
spalio 25. Velionė buvo gimusi 
ir augusi Philadelphijoje, Pa.

kiu, kad toji tikėjimo į žmoniŠK į 
kurną liepsnelė taps realybe, ir j 
laisvė triumfuos virš pančių ir s 
vergijos. I

* i

Vėlimus yra buvęs lakūnu 
pirmojo didžiojo karo laikais. 
Savo pergyvenimus pasakojo 
šių eilučių autoriui anose die
nose, kai dar buvo pereinamos 
stovyklos ir kai visi važiavo į 
Ameriką.

Prasidėjus pirmajam pasau
linių! karui, aviacija dar buvo 

iš apačios į viršų per visą la
kūną Nors ir sunkiai sužeistas, 
lakūnas neprarado orientacijos, 
atgręžė lėktuvą ir grįžo į savo 
bazę. Pakeliui neteko sąmonės 
ir lėktuvas nukrito tarp frontų, 
niekeno žemėje. Bezdino bakas 
nutrūkęs nusirito tolyn, ir jie

žeistus lakūnus. Tuoj buvo iš
vežti į ligoninę, net į Maskvą. 
Inž. Paršiukui buvo sulaužytos

2. Ar ji turi gerą reputaciją?
3. Ar turi tikslius ir patyrusius tarnautojus, reika

lingiems dokumentams paruošti, supakuoti ir iš
siųsti?

4. Ar vartoja tikrai geriausias dėžes?
5. Ar vertėsi tuo pačiu bizniu daugiau nei 30 metų?
6. Ar toji firma oficialiai autorizuota?

Jūsų atsakymas bus taip, jei savo dovanų siuntinį siųsite 
į bet kurį -

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT ST. PWLA- rtyrin
PHILADELPHIA, PA., 19106
WA.5-3455 ZSSe&T"“



Giants, Chrietine ir Lauraine Wytenus.

teste

y»<riwč am išmokės daugiau 
4taip 1,206 Mjte Ar aš ne- 
prarąsta žaipes {sočiai securi- 
tyk kuri ate priklausytu?

trukdo pašalu gauti.

Klaustam Kario žmona ir 
aš dirbam. Aš esu 65, o ji 63 
metų Jeigu tš nustočiau dir
bės, o ji ir toliau tęstų savo 
darbą, ar jes uždarbis nesuma
žintų mano ščpos (sočiai secu
rity). Z

Atsakymas. Reikia mokėti to
kius, taksus, kate mete darbi- 
nhjkoi 56 doL per trylite sa
vaičių, išeitų apie 4 doL krai
tėje. Moteris turi būti moka-

birželio, liepos -rugsėjo, spa
lio-gruodžio periodais.

/ r«- ■ ' ' ' •'* ' '

JOHNY UNITIS* Raltimofės Cėfts žaidėjas, su turi reikšmės vyro šalpai.

Klausimas. Esu 40 metų, ve
dęs, turiu 3 vaikus, jaunesnius 
negu 18 m. Prieš tris mėne
sius tapau invalidu. Ar galiu aš 
pats ir mano šeima gauti šalpą 
(sočia! seeurifyK

Atsakymas. Pašalpa mvalklui

. ‘ į- - *
Dabar jil* galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mhn) Malta taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones J 
vbw Sovietą Šalmuos valdomus kraštus. Mes parūpiname visas 
aitiailiiiįiMi'lita i ueiHar ir kt. Smulkesnioms InformaHioms rašv- 
Itetatatetetet tauvdausta ptayrutaua KeUotaV biurui j R. Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.
r-- <-■ ' .
45 W. 45 Street. New York 36. N.Y. • Tel. Clrde 5-7711

SĖKMINGAI DARBUOJ ASI LIETUVOS LABUI
PETRAS VYTtNAS buvo transliuojami per Ameri

kos Balsą. Jo. pastangomis bu
vo nufilmuota lietuvių diena. 
Filmas rodomas . įvairiose pa
saulio vietose.

Baigdamas aprašymą, leidi
nys praneša, kad P. Vytėhas 
žada kitais metais suruošti dar 
platesnę ir didesnę lietuvių die
ną pasaulinėje parodoje.

Nors jis buvo užimtas lietu-

šį mėnesį Insurance Indust- 
ry (visos draudos įstaigos kar
tu) savo mėnesiniame leidiny 
sustoja ties Petru Vytėnu (Wy- 
tenus).

Pradžioje klausia ką P. Vy- 
tėnas, Lee Mullineaus agentū
ros Flushinge vadovas, turi 
bendro su Sir John Gielgud, 
su Laurence Harvey, Johnhy 
Unitis, Dr. Jonas Salk ir su 
Bobo Roekefeller? Atsako, kad 
jie, nors kiekvienas labai skir
tingas savo užsiėmimu, bet jie 
visi panašūs vienu atžvilgiu — 
jie visa yra lietuviškos kilmės. 
Taip pat pabrėžia, kad Petras 
puikiai atliko savo pareigas, 
garsindamas lietuvių dieną pa
saulinėje parodoje.

Būdamas apdraudos agen - 
tas, daro pasikalbėjimus ir ve
da derybas su garsiais žmonė
mis, samdo R.C.A spalvotą te
levizijos stotį ir paruošia prog
ramą šia proga per Amerikos 
Balsą. Tai ir paskatino jungti
nės draudos įstaigą parink
ti Vytėną kaip pavyzdį.

Plačiau aprašo jo vaidmenį 
lietuvių komitete pasaulinėje 

‘ parodoje. Jis dalyvavo pasira-

tas vadovauti visai propagan
dai

Tolįau leidinys pažymi, kad 
Amerikoje yra apie milijonas 
lietuviškos kilmės žmonių. Jie 
ir buvo kviesti į lietuvių dieną.

Trumpai aprašoma ir lietu
vių diena pasaulinėje parodoje 
primenama Rūta Lee-Kilmonytė 
ir jos vadovavimas.

Jo iniciatyva buvo padaryti 
pasikalbėjimai su įvairiais pasi
žymėjusiais Amerikos lietuviais, 
kurie negalėjo dalyvauti dieno
je. Jo padaryti pasikalbėjimai

nio davimus, jo vadovaujama 
draudimo įstaiga padarė apy
vartos tuo metu per 50,000 dol.

Reikia pasidžiaugti šio tau
raus lietuvio laimėjimais.

BALFO DIREKTORIAI

; tu dėl lietuviu dienos. Ypač rū
pinosi lietuviu dienos išgarsini
mu angliškoje ir kitoje spau
doje. Vieną naktį jis parašė ir 
išsiuntė pranešimus V. Vokie
tijos spaudai. Už šį greitą ir 
tikslų darbą jis buvo pakvies

Armanienė, Elena, Dr. — Dzirvonas, Albinas — 4432 
— 516 Overdale Rd., Baltimo- S. Maplewood Avė., Chicago, 
re, Md. 21229.

Arštikys, Juozas—1611
49 Avė., Cicero 50, Dlįnois

Audėnas, Juozas —109 War- 
wick St., Brooklyn, N. Y. 
11207

Bobelienė, Dalia — 1007
Deuglas, Elgin, Illinois

Brazis, Algirdas — 8500 S.
Roberts Rd.. Oaklawn, Illinois

feredes, Stephen, Jr., — 37
Sheridan Avė.; Brooklyn, N. Y. 
11208

Cekienė, Emilija — 87-80 — 
96th St., Woodhaven, N. Y. 
11421 ;

Dzikas. Stasys — 89-17 — 
97 th St., Woodhaven, N. Y. 
11421

111., 60632
s. Garšva, Pranas, kun. MIC— 

- 4545 W. 63rd. St., Chicago, UI. 
60629

Gribauskas, Juozas — 1447
5., 49 Ct., Cicero, I1L

Gugis, Nora — 3323 So. 
Halsted St., Chicago, Illinois 
60608

Gureckas, Feliksas, kun. Dr. 
Holy Family^ Vilią, Orland.jPk 
Htinois. - 4

Martįnkus, Vadovas, kun.— 
350 Smith St, Providence 8, 
R L ' ,

Paurarienė, Elžbieta —17403 
Oumcy Avė., Detroit, Mich.

Petrauskas, Ignas — 3600 S. 
Halsted St., Chicago, UI. 60609

Ramanauskas, Vladas, M.D.
— 18310 Marcella Rd., 
land, Ohio 44119

Senikas, Antanas, 24
Road, Great Neck, L.I.,

Sidrys, Rimvydas, M.
201 Pleasant Avė., Streator, Il
linois

Sonda, Jackus — 636 Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Spūdienė, Bronė — 88-33 
Elderts Lane, Woodhaven, N. 
Y. 11421.

Sugintas, Benediktas, kun.
— 7024 So. Artesian Avė., Chi
cago, ffl., 60329.

Šimkus Valerijonas — 515 
Nolton, Willow Springs, ūl.

Skėrys, Antanas Dr. — 84 - 
41 — 88th St,Woodhaven, N. 
Y. 11421

Trakis, Ansas, kun. — 65-45 
S. Francisco Avė., Chicago, UI. 
60629.
Centro valdyba:

Kun. Vaclovas Martinkus — 
pirmininkas, dr. Elena Arma-

Cleve-

North 
N. Y. 
D. —

šio modelio užpakaly į vi- kiol&a 
durį nukreiptos dvi orą sulai
kančios sėdynės, tuo būdu ap
saugo sėdinčius nuo važiuojant 
susidarusių dulkių ir kitų ne
švarumų. Praktiškai visai nau
jas nuo padangų iki stogo ir 
nuo priešakio iki užpakalio, šis 
station wagon yra daugiausiai 
pakeistas per paskutinius pen

metų Elegancija 1965 
sujungtų su luksusiniu 
ir išoriniu grožiu, va- 
tyliai, negirdima jokio 
Apšyldimo sistema ir

Fordų, 
vidiniu 
žiuoja 
ūžesio,
vėsintuvas yra giliai paslėpti 
šalia motoro, tas panaikina bet 
kokį nepatogumą vairuotojui. 
Gaunama nuo rugsėjo 25.

čių metu naudotis šalpa (sočiai 
security) ir bedarbio pašalpa 
(unemptoymeat)’

Atsakymu. Galima. Nėra įs
tatymo, kuris varžytų gavimą 
pašalpos ir nedarbo pagelbos 
gavimą. Bet bedarbio pašalpos 
gavimui kiekvienas turi pasira
šyti, kad jis gąli ir nori dirbti 
bet kur.

Klaustam Kiek aš turiu mo-

yra mokama sekančiai:
1. Privalėjai dkbti mažiausia 

5 metus užregistruotas (sodai 
security) per 16 m. laiko tarpą.

2. Sužalojimas turi'Imti visiš
kas nustojamas darbingumo.

3. Liga ar sužalojimas turi 
būti nepagydomi

Žmona ir vaikai 18 metų ir 
jaunesni gali gauti pašalpą (so
dai security).

ATH<Um Mm - 11 Mt Pleasant Street........
BOSTON 18. Mas*. — 271 $hawmut Avenue . 
BROOKLYN 11. N.y. — 370 Union Avenue .. 
BROOKLYN 7. N.Y. — 600 Sutter Avenue 
BUFFĄLO 6, N.Y. — 332 FiUmore Avenue ... 
CHICAGO 22, HL — 2222 W. Chicago Avenue 
CHICAGO 8, m. — 3212 So. Halstead Street .

CH

EV 
D.

Cosmos Pareelš Express Corp.
PaiOtuMoa siuntinį draugams ir giminėms į bet kuris SSSR dalį 

Ueenaod by V/O Vneshposiltorg
SIUNTINIAI ARORAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

—— GAVBJAS NIEKO NEMOKA -------
Vtauooe ratel skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
motertelanui ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs gaMte gauti ir kitokiu reikmenų tinkamu siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausiu skyrių:

9-6245 
2-1767
4- 4952
5- 8808
6- 2674

BR 8-69AS
WA 5-2737 

lio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
________  _____ 730 Michlgan Avenue ---------------  VI 1-5355 
GRANO RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St.. N.W. GL 8-2256 
HARTFORD 14, Conn.—200 Franklin Av. Tel. 233 8030.246 0215 
HAMtRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ------- ... TO 7-1575
IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springfield Avė. ---------- ES 2-4685
LAKEWOOD. NJ. — 126 - 4th Street ........................  FO 3-8569
LOS ANGELES 22, CalH. • 
NEWARK 3» N-I. — 428 Springfield Avenue 
NEW HAVEN. Conn. — 509 Congress Avė. ... 
NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ------
NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ..............  CH
PASSAlC, N.J. — 176 Market Street............................. GR
PATERSON 1, N-I. — 99 Main Street ...................  MU
PHILA DELPHI A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO
PITTSBUftGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU
SAN FltANCISCO. Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl
SO. BOSTON 27, Mas*. 327 We*t Broadway ____ Tel. 268-0068
WAT£RBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6/66
WORCESTER. Mas*. — 174 Millbury Street ---------- SW 8-2968
YONKERS, N.Y. — 555 Nepperhan Avė........................ GR 6-2781
YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue.............. Rl 3-0440

960 So. Atlantic Bivd. .. AN 1-2994 
Bl 3-1797 
LO 2-1446 

4-5456
3- 2583 
2-6j87
4- 4619
5- 5892 
1-2750
6- 1571

Vieninteli* atstovas Amerikoje žiu vokiškų 
svečių kambario spintų

Adolfo SCHRAGERIO

Alfonų. Anj it Suvalikų trikampio (dabartinė* 
Lenkija) į' Los Angeles, Calif. Nuotr. L. Briedžio.

Turime, nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurių JAV-bių vietų.

Olandijos kraližkoįi šeima 
nurodoma pirmoje vietoje. Ka
ralienės Julijanos turtas verti
namas 750 milijonų dol. Tai 
esanti gal turtingiausia pasau
lio moteris. Ji turi apsčiai tur
to Jungt. Valstybėse ir gauna 
metinės algos 750,000 dol. plūs 
dar išlaidos.

mas, bet kūro naudojimas 'su
mažintas 15 procentų ir naujai

žemos padangos, pagerintas vai
ravimas, automatiniai čiokai,

nienė — vicepirmininkė, dr. 11207.

Antanas Skėrys — vicepirmi
ninkas, Bronė Spūdienė — vi
cepirmininkė, Emilija Cekienė 

— vicepirmininkė, Nora Gu- 
gienė — nacioaalė sekretorė, 
Antanas Senikas — iždininkas, 
Stasys Dzikas - protokolų se
kretorius.

Reflcaly vedėju: kun. Longi
nas Jankus, 105 Grand St., 
Brooklyn, N.Y.11211, Tel. EV 
7-1422.

Revizijos komisija:
Mikas Klimas— 221 Jeffer- 

' son Avė., Linden, N.J.; Alber
tas Ošlapas - 3999 — 48th. 
St, Sunnyside Gardais, L.LC. 
N.Y. Leonas Virbickas — 58 
Jerome St., Brooklyn, N. Y.

Karalienė Elžbieta savo pri
vataus turto turinti 30 mil. Al
gos gauna 1.25 miL metam.

Danijos karalius Frederick ir 
karalienė Igrid gauna 600,000 
metam.

Belgijos karalius Baudoin al
gos gauna 900,000 ir turi gerus 
turtus Konge.

Palyginti su minėtais, Norve
gijos karalius Olav ir Švedijos 
Gustav yra jau proletarais — 
pirmasis gauna 225,000 metam, 
antrasis 500,000.

Graikijos karalienė Frederi
ką gauna jau tik 10,000 me
tam. Bet tai jes negali labai jau
dinti, nes ji turi savo turtelio 
apie 5 mil.

Italijos ekskaraMvs sosto jau 
neturi, bet turto turįs už 15 
mil.

NAUJOS KNYGOS
Darbininko administracijoje 

galima gauti:
1. Vaclovo čiŽiuno TAUTT-

NIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE.

336 East 86th St, N. Y. C.
Tarp 2-os ir 1-o* Avenue • TR 9-0400
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštadieniais 9 iki 6 vai. vak.

i Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS 7

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei.
■; Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 

nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY. N. Y. C.

Krautuvės atviro* kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

perdirbtos, gražios, gracingos 
linijos. Motoras galingesnis, tu
ri 200 kubinių colių, galima 
gauti arba trijų bėgių automa
tinę (Cruise-OMatic) transmisi
ją, arba tekią pačią ne automa
tinę, ši dar mažiau naudos kū-

didesni kūro taniai visuose 
1965 Falcon modeliuose.

13 naujų Fakte modeliai, 
ypač Fakte Futura dviejų du
rų Hardtop, jau galima gauti 
pas visus Fordų pardavėjus

ro. Nauji vidiniai prietaisai, nuo rugsėjo 25.

Pradedant antrą dešimtmetį, 
1965 Thunderted tęsia savo 
nepaprastą išvaizdą ir tobuliau
sią mekanišką sudėtį, net pir
mųjų ratų stabteiai yra pačio
je ašyje. Kiti luksusiniai prie
dai randami krypties šviesose,

ti raktai, kurie plima panaudo
ti iš rite purių. Ralio turi AM- 
FM bangas, elektrinę anteną, 
automatinius langus ir oru ati
daromą motoro pubtuvą

Yra trys 1965 Haunderbirii 
modeDat* landų, convertibie

kurios Šviečia tarsi matos ir hardtop, jau gaunami 
žvaigždės, taip pat naujai liras- rugsėjo 25.

Trumpas tautinio auklėjimo va
dovas lietuviškajai šeimai išei- 
vijoie. Išleido Vliko lietuvybės 
išlaikymo tarnyba. Labai išran
kaus formato Imygelė, kietais 
apdarais, 220 puri. Kaina 1 dL

2 pr. Juozas Girnius, ŽMO
GUS BE DIEVO. Stambus fil- 
sofinis veikalas, giliai žvelgiąs į 
ateizmo isteriją, kurnėjęs Aidų 
premiją, 564 puri. Kaina 5.50 
dol Išleido Į Laisvę Fondas Chi- 
caęoje.

. uOTuvtsico icryziwt otv** 
rukai. Iš pasaulinės parodos 
New Yorke. Dvylika atvirukų 
1 doL, už tris — 25 centri. .

Rašyti arba krripte: Darbi
ninko odmtaistracila, 910 WW-

nuo lou^^ri^ę Srooi^^fR, 
11221, tolri.GL 2-292X

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ię suknelėms. Taip pat 
šilldnės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europų. Užeikite ir įsitikinsite! 

į SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 
j Tol. AL 4-8319 • 200 Orchard St.. New York. N.Y. 10002 
į

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHARD ST., N. Y. C. Tai. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Spectaltai žemo* kainos siunčiant audinius j užsienį
• Mes padidinome savo patalpo, kad galėtume geriau 

patarnauti klientams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.



SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

MSPLAY

NEW BONAPARTE

STAMFORDO MOTERŲ RATELIS

Romualdas Kisielius

VYT. MAŽELIS

Ilgametei Stamfordo Moterų Ratelio pirmininkei Albinai 
Strimavičienei, dukrai Danutei ir sūnui Vygandui dėl 
vyro ir tėvelio

WtLSON FLOOR WAXING CO.
123 W. 142 Street, N. Y. C. 

GENERAL, HOUSE CLBANING

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gės Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums ui prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

tfeddings 
iiDancing 
ŪLROOM 
kSDd 3rd Avė.

(Brome A Westebeater) bVERSTER 
Glaus A Shado Co. 3164 Wstater Av. 
(e*. 205th 8U> Bropą. r- Window

ners, supper. Autbeutk: ^Cantonese 
cuisine, newiy. dęcorated, air-condi- 
tioned. Spėria* attentkm to rtiigi- 
ous groups, sorieties, duba, parties. 
Mr. Cbta your host; near Post Road 
Theater, free parktag; outgotag or
dos aceepted by phone, caH OL 5- 
0281. 3483 Boston RA, Brome, N. Y.

UNUSUAL 
CHRISTMAS GIR

The finest tribute you can give them 
is a florai gift vrhether it be Thanks- 
giving, Christmas, or Nev Year... 
VVeddings, Proms, Funerals. Depend 
upon E. Frante - Ftarists, 152Mon- ■* —* ** ** •' *- avfcv Trr. -**» -N®. Wedeiivei> 

ėnere. Phone or-' 
Cafl MA 4-3975.'

Pranešame, kad mūsų vyras ir tėvas 
AJA

JUOZAS PILYPAS STRIMAVIČIUS

Bąaon, arto riBBū* Vrtnas ♦ eham- 
psgaes Order your beBdąy auppaes 
aeariy. Hofiday gift wrapped — We 
Mver. CaB SU 5-2644. 2484 Mer- 
riek Rd_, Belhnore, LL

AJA
ONAI YAKŠTIENĖI

Send for Souventr Song Copies 
and Record of 

-PIETA, PIETA” .

mirė i. m. špoko 28 dieną.
Palaidotas spalio 31 d. ii iv. Cecilijos bažnyčios 

Springdale, Com., kapinėse.
Nuliūdę

žmona Albina Krulikcūtė - Strimavičienė
duktė Danutė Anatolija ir sūnus Vladas Vygandas

CHINESE-AMMKKAN CUISINE 
at its vary best 

W!nes and Uųuors 
Facflities for smaU private Parties 

Members of Dinertf Club 
For reservations call HA 3-5937

Red Estete • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automoUMų, baldų ir k. Namų par- 

apdraodos> IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investadjoe.

Khsdteų nuo B iki 8 vaL; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

B7-O9 Jomaka AvaM Woodhavon 21, N. Y. o Tai VI 7-4477

Stamford Conn. Rezervinės pra
deda 12:45 vai., o pirmosios 
2:30 vai.

šeštadienį mažučiai žaidžia 
pirmenybių rungtynes pas BW 
Gottschee A., 2.15 vai.

Pereitą savaitgalį težaidė tik 
mūsų mažučiai, kurie pralaimė
jo pirmenybių rungtynes sto
riems ukrainiečiams 0:7.

Atletas

VVORLO WIOE AUTO SERVICE 
Seventh Avė., Cor. 66th Street 

Bay Ridge,. Brooklyn 
“Winterize" your car now! Wit& 
Mobil prodoets.* Very moderate 
charges, work guaranteed. Plek-up 
and dehvery, Road Service. Foreign 
car aperiaUats. — Call SH 5-9751

New Classes forming July 6 
KAY-LAURE’

For A Beauty Career
• Beginners. Day 

and evemng 
classes

PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

SALE VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

• w * ii i»~ JMrj » a"Mi. • . ■

MB TINO RESTAURANT
2 Bart Jericho Tytee.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas

“THE LIGHT OF GOD” 
Inspiratfonal Musteal Tribute 

to Michelangrio’s Štatue, 
THE PIETA 
$2^0 Postpaid 

Check or Money Order 
Popuiar Muafc (ĮĮ^mpony

165 W. 40th SU, N.Y.C., N.Y. 10036

AUGSČIAUSIOS KOKYBtS PRODUKTAI
KrMlITITVgĘM* BCFBAUSmO* cbcsfu*

Kelionei ir TV užkandžnii — kumpiai, įvairiatMio* mteos, ItetavRka duona ir kiti produktai 
Užeikite firffikterftėf

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6

1613 AVENUE M
(Next to Eta Theatre) 1 

DEw$y 6-8880

Ha ve', you tried

Ralph Sorren+ino's 
Famous ttidlan Cidaine? 
'“Where tte Stars Meet” 

A La Carte Btnners - Cocktails 
Parties Accommodated

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir eurapietiŠka duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STagg 2-5938

REPUBLIC Liquor Store, Ine
322 Union Avenue, Bi 

Telefonas EV 
JUOZAS BRU2INSKA8, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms *bei kitokioms progoms

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS Lięi’OR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų ... Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginią 3-3544

CHetoca Mte e Cllfsea 2-0535

rai
BIIHMIŲ MŪVĖJAI

ką padaro FASK-as.
Vyrų klasėje tas vtfžomasž 

dėl Pasaulio Uetuvių tefinde-' 
rių ir Architektų Sąjungos Čte- 
velando skyriaus pereinamosios 
taurės, moterų klasėje utigalė- 
tojai teks LB Clevelando pir
mosios apylinkės peremameji 
dovana

Visuotink SALFASS-goo. w*. 
važiavimas šaukiamas gruodčo 
mėn. pabaigoje ar sausio pnA 
džioje Clevelande. Suvažiavi-j 
mas šiemet nudelsiamas, neš^ 
norima padaryti naujus organų 
rinkimus. -Rinkimai gi vykdomi] 
gruodžio mėn. Tiksli rinkimų ir 
suvažiavimo data bus paskelbta 
vėliau.

Sekmadienį į Stamfordą
Atemantį sekmadienį Lietu

vių Atletų Klubo abi vienuoli
kės vyksta pirmenybių rungty
nėm į Stamford, Conn. Connec- 
ticutte mūsiškiams visados ne
sisekė. Negalėta net lygiomis 
sužaisti — visados pralaimėta. 
Prieš Stamford United pasku
tinį kartą žaista prieš du metu. 
Namie laimėta tada 2:1, bet 
Stamforde žiauriai gauta net 
1/7. šį sezoną Stamfordas len
telėje stovi viena vieta ir vienu 
tašku žemiau už mus. Rungty
nės įvyksta Cmmmgs parke,

21. N. Y.  .. TA VIMJn 
L Y.............. ToL ST«t9 24329

f 1-15 Jamaica Avaaaa, Woodhavan, N. Y. <— T«L 441-4554

■irti -.rrfflhrrfi

- ĖMvB realty

Corning tor. the Hobdays or Vaca- 
tionmg in N.Y.C. ? For Tours when 
in N.Y.C. CaD LT 1-2828

CROSS ROADS SIGHTSEEING 
CORP.

Escorted Lecture Tours Via Air 
Conditioned Buses, Special Conside- 
ration to Religious Groups A Socie- 
ties. Make your Reservation now! 
1572 Broadway ■ New York City

• - -..........................................................................

SKLYPAI aukštoj, sausoj vietoj akrų
Tarp New Sunrise Hwy ExL ir N«w York - Ittvarbtial BbonaMn^. 
Arti {vairią dazbūrie^ų. Nųparduodana virtai kur irtgalhaa atrtyti 
namą, kur ntea elektros ar gano. Inag Irianda cafimyMs dkhMa— 
gudrtte tarestnrtcdei tai gerai flno. Piku 5 hmub Aa akras MMs 
kainavo 399, dabar 39800. Sulai paflMfi, bet taip yra. Iiivertaokfte 
savo ptaigns į auganti Long Iriand —--------— — - - -
progos — pirkite tuojau pat! Ja ~ 
kaina tik >10.06. Tuoj prit soda
Ttaee Laad OtBeesi TM JeMko

Af A
JUOZO STRIMAVIČIAUS

mirties nuoširdžią užuojautą reiškia ir drauge liūdi

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PRBCYBA NEW YO«Ę '
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS * .

SCHALLER&WEBER

ARTHUR W. OVERTON Funeral 
Home 172 Main SL (Merrick Road) 
Islip, L.L, N.Y. Fully Air condi
tioned, ample pariong spece. For 
tategrity, dependabiSty and ethics 
caD 516 JU 1-5085 Day ir NigbL 
Serring the arės for over 40 years.

THE WONOERLANO SHOP 
Largest seiection of Religious Art- 
icles for Xmas in tHs arės. Chalice 
A Oborium. Bibles, Missals, Statues, 
Rosaries, Crucifbc Medais. Reason- 
abie prtces — Oome in Mok around! 
2535 Decatur Avmm, Bronx, N.Y.

Call FO 5-4414

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 Washmgton Ave^ 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

mirus, 
Jos mylimą vyrą 

PRANĄ Y AKSTĮ 
skausmo valandoje giliai užjaučia

ROKAS IR ANTANINA POVILAUSKAI 
SAL ir AMELIJA BACEVIČIAI 
PETRONĖLE ATKOČAITIENE
TEOFILIA NORKUVIENE
AGNĖS KUPČINSKIENE
MARYTE DIRŽIENE
PETRONĖLE ZINIENE
ALICE KARVEUENE

ete MUKY-: HI 1-6799

QoįK TeL 3254897 
M teKadbuiata 9 - 4 vaL 
w »■ ~ - i n

Treirt Ycpiself to the Best 
contenEntal jtood 

at its supa best

New Ysrks — 1864 2M Aveuus — TR 54867 
(T«p85-88g-V»ą)

RtdfMvoods — 8446 Myrtle Ava. — VA 1-7888 
mmmi ~ mteniy et — ab eene

flirhlBiu Greetteg (Mr^s 
Boxed Assortiaests Sottd PScks fc 
Balk Obseouts at rety tow prkV4r. 
Care Ms Oėtf. NO aūUĮOeo please. 

cabner a Berneli
622 Bmaduay — <MB AL 4-78M.

Write for brocbure
KAY-LAURE’

SCHOOL OF BEAUTY CULTURE
New Classes start ėvery Monday 

8 Duffy Avenue 
HicksviDe, N. Y, o OVerbrook 1-5313

SERVICES

GIRL8 WANTEO — W!LL TRAIN 
TO WQRK A3 OPERATOR3 

en Brassiers and S lips
Bxperience ndt necessary. We will 
train girls wilUng to learn.

APEX MILLS 
623 Amboy SL, Brooklyn, N. Y.

Apply Sat — 7^0 AM till 3 PM

RESTAURANTS


